
Blackebergs Sjöscoutkår 
                Kårstyrelsen/Warfvskomittén                                           2004-02-02 
  

 1

 
Behörigheter och krav för certifikat och seglingsledare  
 
 
Gemensamma krav:  
• Kunna simma 200 meter. 
• Aktivt delta i warfvsarbetet. 
• Kunskap om kårens säkerhetsregler och warfvsrutiner. 
• Kännedom om SSFs säkerhetsregler. 
• Anses ha tillräcklig sjövana för resp. certifikat. 
  
För att få låna båtarna krävs dessutom att man arbetat på Warfvet 
minst 4 gånger under de senaste 2 terminerna. 
Mer information om båtlån på sista sidan. 
        
 
Lilla c: 
 
Innehavaren får skeppa Avanti under en dag (ej matlagning eller fotogenlampa 
ombord).  
 
Krav: 
• Ha agerat skeppare för Avanti under överseende och godkännande av behörig 

(KS, WK, AL). 
• Kunna Avantis sjötermer. 
• Kunna väjningsreglerna. 
• Kunna de vanligaste knoparna. 
• Kunna enkla sjökortsbetckningarna. 
• Kunna orientera sig med sjökort inom aktuellt område. 
• Klara "man-över-bord" med Avanti. 
• Kunna lägga till med Avanti vid brygga och i naturhamn. 
• Ha varit scout i en termin. 
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Stora C 
Innehavaren får skeppa Avanti, under högst fyra dygn i Mälaren, 
Innehavaren får även skeppa Jolle under en dag mellan Elghornsudde, 
Essingeleden och Kungshatt.(motorcert rek. vid övernattning) 
 
Krav: 
• Inneha lilla c-certifikat. 
• Deltagit i segling med övernattning. 
• Kunna utprickningssystemet, vanliga fasta sjömärken samt de 

sjökortsbeteckningar som är viktiga för navigering i Mälaren. 
• Kunna enklare navigering med hjälp av sjökort. 
• Kunna förstå och använda sig av väderleksrapporten. 
• Kännedom om nödsignaler. 
• Kännedom om ABC-sjukvård. 
 
 
Lilla b 
Innehavaren får skeppa J17 enl. stora C´s Avanti område. 
samt Tiki enligt Stora C´s gränser. 
 
Krav: 
• Inneha stora C-certifikatet. 
• Under året fylla minst 15 år. 
• Ha kännedom om fyrar, lanternor samt mörkernavigering. 
• Behärska utombordsmotorn enligt motorcertifikatet. 
• Kunna förebyggande brandskydd och släckning. 
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Stora B 
 
Innehavaren får skeppa J17/Avanti i Mälaren, i Saltsjön innanför de räta 
linjerna: Trosa -Landsorts fyr -Korsö torn -Roskär -Husarö -Söderöra -
Kapellskär, samt närmaste vägen till Vässarö.  
 
Krav: 
• Inneha lilla b-certifikatet. 
• Inneha Skärgårdsskeppare  enligt NFB. 
• Under året fylla minst 16 år. 
• Kunna fyrar, lanternor och skärgårdsnavigering i mörker, samt praktiskt visa 

detta i fyrbelyst led. 
• Känna till ljud- och ljussignaler. 
 
Lilla a 
 
Innehavaren får skeppa Kookaburra 2 inom Stora B-certifikatets område. 
 
Krav: 
• Inneha stora B -certifikatet. 
• Ha fyllt 18 år under året. 
• Ha agerat skeppare för Kookaburra 2 under överseende och godkännande av 

behörig (KS, WK, AL). 
• Känna till manövrering i hårt väder samt bogsering. 
• Kunna använda VHF-radio för att göra nödanrop. 
 
Stora A 
 
Innehavaren får skeppa Kookaburra 2 inom en linje av fem nautiska mil, utanför 
gränsen för svenskt inre vatten.  
Innehavaren får skeppa Avanti inom svenskt inre vatten, detta bör lämpligen ske 
tillsammans med annan båt om man seglar utanför Stora C-certifikatets område.  
Innehavaren får även skeppa Tikijolle enligt Stora B-certifikatets Avantiområde. 
 
Krav: 
• Inneha lilla a-certifikatet. 
• Inneha kustskepparintyg enligt NFB. 
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Jollecertifikat 
Innehavaren får skeppa Tikijolle eller motsvarande under en dag mellan 
Nockbybron och Hässelby holme. 
 
Krav: 
• Ha agerat skeppare under överseende och godkännande av behörig (KS, WK, 

AL). 
• Kunna Tikis sjötermer. 
• Kunna väjningsreglerna. 
• Kunna de vanligaste knoparna. 
• Kunna enkla sjökortbeteckningar. 
• Kunna orientera sig med sjökort inom aktuellt område. 
• Praktiskt visa "man-över-bord" och kapsejsning med Tiki. 
• Ha varit scout i en termin. 
 
Motorcertifikat 
Innehavaren får använda utombordsmotor där det inte ingår i certifikatet. 
 
Krav: 
• Behärska utombordsmotorn för de båtar du har certifikat för. 
• Kunna göra en enklare felsökning på motorn. 
• Känna till de säkerhetsregler och rutiner som gäller för motorerna. 
• Ha deltagit i ledarledd övning med motor. 
 
Ribcertifikat 
Stora R 
Innehavaren får använda Kelpie 
Krav: 
• Inneha stora A & lilla r –certifikatet. 
• Under året fylla 20. 
 
Lilla r 
Innehavaren får använda Kelpie under överinseende av innehavare av Stora R 
• Ha gått kursen. 
• Under året fylla 16. 
• Inneha Skärgårdsskeppare enl. NFB 
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SEGLINGSLEDARE 
 
 
Alla seglingsledare utses av kårstyrelsen. 
 
Seglingsledare 1 
 
Innehavaren får leda större långsegling (eskader) och ska inneha Stora A-
certifikatet. 
 
 
Seglingsledare 2 
 
Innehavaren får leda helg- eller veckosegling med en avdelning och ska inneha 
lilla a-certifikatet. 
 
 
Seglingsledare 3 
 
Innehavaren får leda kvälls- eller dagssegling med en avdelning och ska inneha 
Stora B-certifikatet.  
 
 
Seglingsledare 4 
 
Innehavaren får leda kvällssegling med en avdelning inom området för 
jollecertifikatet och ska inneha Stora C-certifikatet samt motorcertifikatet. 
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Warfvsarbete… 
 
För att våra båtar ska vara sjödugliga och fräscha krävs det att båtarna 
underhålls, sjösätts och tas upp.. 
Detta är en självklar del av seglingen och för att det ska funka krävs det att Du 
hjälper till.. 
 
 
Båtlån: 
Självklart måste du ha giltigt certifikat för resp. båt!! 
 
 
Optimistjollar: 
Deltagit i Warfvsarbete med avdelningen 
Minior - Senior: gratis 
Lån av jollar till annan plats än på Warfvet 100:-/ dag. Dock gäller att det alltid 
måste finnas minst två optimister kvar på Warfvet. 
 
Ex.1 
 Patrull/Seniorscout 
arbetat minst 4 gånger på Warfvet det senaste 2 teminerna. 
Optimist, Tiki, Avanti: Gratis 
J17: 50 kronor/dag 
 
Ex. 2 
Aktiv ledare* 
arbetat minst 4 gånger på Warfvet det senaste 2 teminerna. 
Optimist, Tiki, Avanti: gratis 
J17, Burran: 100 kronor/dag, alt 500/vecka 
 
Ex. 3  
Övriga medlemmar** 
arbetat minst 4 gånger på Warfvet det senaste 2 teminerna. 
Optimist, Tiki, Avanti, Gratis 
J17 150 kronor/dag 700 kronor/vecka 
Burran 200 kronor/dag 1000 kronor/vecka 
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Ex. 4 
Utomstående*** 
Optimist 500 kronor/vecka 
Tiki 150 kronor/dag 
Avanti 220 kronor/dag – 1500 kronor/vecka 
J17 350 kronor/dag – 2000 kronor/vecka 
Burran 450 kronor/dag – 3000 kronor/vecka 
 
 
 
 
 
*Aktiv ledare = 
Under året aktiv på Avdelning, Warfvskomittén, eller Kårstyrelsen. 
 
**Övrig medlem = 
Medlem som ej är aktiv enl. ovan.  
Medlem i Föräldraföreningen. 
Övrig medl. som ej arbetat på Warfvet räknas som utomstående. 
 
***Utomstående = 
Person som ej är medlem i kåren.  
Godkännes av Kårstyrelse/Warfvskomittén 
 
 


